
Nr 2 sommaren 2020 Information från Samhällsföreningen i Lammhult

Sädesärlan i SARS
Cov2tider funderar Anna i 
Långsryd över, se sid 11. 

Handlare: doftande 
reportage om mackarna i 
Lammhult på mittupslaget!

Sammanhållning 
i pandemins spår kan du läsa 
om på sid 5. 

Röda Korset 
i Lammhult
TEXT BENGT JOHANSSON,ORDFÖRANDE,       LAMMHULTS 
RÖDA KORS KRETS

Röda Korsets uppdrag är att finnas 
på plats för att förhindra och lindra 
mänskligt lidande, skydda liv och 
hälsa och skydda respekten för 
varje människas värde. Röda Korset 
arbetar för att förebygga sjukdom, 
främja männi skors hälsa och för 
social välfärd.

I Lammhult bidrar vi till detta genom att 
samla in pengar till Röda Korset men också 
genom att genomföra olika aktiviteter och ar-
rangemang här i samhället. Vårt viktigaste 
och mest synliga sätt att göra detta är vår bu-
tik »Kupan«. Där säljer vi kläder och saker 
som ni skänker till Röda Korset. Kupan 
fungerar också som en mötesplats för oss som 
bor i Lammhult med omnejd.

Men nu är Kupan stängd! Och det beror na-
turligtvis på Coronaviruset.

Vi funderar hela tiden på när och hur vi 
kan öppna upp Kupan igen. Och det kommer 
att ske så snart vi kan med hänsyn till er som 
är våra kunder, men också till oss som jobbar 
där. Under tiden tar vi gärna och tacksamt 
emot gåvor till Röda Korset och Kupan i form 
av kläder och saker som ni vill skänka! Slå en 
signal till Annika Hallquist, tel. 076-348 28 01 
eller till mig, Bengt Johansson tel. 072-316 87 19, 
så bestämmer vi en tid när du kan komma till 
Kupan med din gåva.

I väntan på att Lammhults bästa och billigaste 
butik ska öppna igen får vi glädja oss åt att vå-
ren är här med värme, grönska och fågel sång 
alldeles oavsett Coronavirus, fysisk distanse-
ring och ekonomisk kris. ■

Lammhults förskolor har startat två projekt 
med hållbarhet och återbruk som förtecken. 
Vi vill tillsammans med förskolebarnen göra 
våra förskolegårdar mer kreativa och inno-
vativa. Vidare vill vi få igång en gemensam 
ateljé dit barnen kan komma och skapa med 
återbruksmaterial.

Pedagogerna har många idéer som de vill 
förverkliga. Då vi även har tagit ställning för 
att arbeta med hållbarhet och återbruk på 
många olika plan så vänder vi oss nu till både 
företagen och privatpersoner i Lammhult. 
Kanske har ni spillmaterial som bara skulle 
köras till tippen? Det kan röra sig om allt från 
brädstumpar, rörstumpar i både plast och me-

tall, träbitar efter någon tillverkning, en bit 
hängränna efter en renovering?

Tygbitar, knappar, kakelplattor, ja ni vet 
sådant som inte kommer till användning hos 
er längre men som vi kan ta vara på tillsam-
mans med barnen.

Det enda som vi inte kan ta emot är något 
som kan skada barn och pedagoger, exempel-
vis spill fullt med kemikalier. 

Leif Williamsson, vår vaktmästare, kan häm-
ta återbruks material om ni inte har möjlighet 
att lämna på någon av förskolorna Linden el-
ler Humlan. Våra förskolebarn och peda go-
ger tackar på förhand. ■

Återbruksateljé efterlyser material
TEXT JAANA VAINIO, REKTOR. FOTO ANACHLEE, ADOBE STOCK.
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Hos oss hittar du alla 
dina sommarplantor,
direkt från våra  
växthus i Slättö 
Välkomna in 

Lammhults Blomsterhandel
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Nummer 3 av Lammhults Alle handa delas ut 12 
september. Material mejlas till kirsti@picaform.se 
eller postas till Wennerholm, Matkull 6, 363 94 
Lammhult så att det är framme senast 24 augusti.

DEN 21 APRIL fattades äntligen det sista beslutet 
i Växjös kommunfullmäktige, en historisk dag 
som verkligen kommer bli ett lyft för Lamm-
hult! Det blir ny förskola, skola, sporthall och 
bibliotek. Byggnationen ska enligt beslut påbör-
jas snarast och vara klar till årsskiftet 2022 - 2023. 
Därefter påbörjas arbetet med den nya försko-
lan som ska vara klar 2024. Inte långt efter fattat 
beslut kunde den observanta se att saker började 
hända på skol området. Med spänning kommer 
vi följa detta arbete. 

Arbetet med att uppföra sex nya lägenheter 
på Pilgatan är på gång. Arbetet leds av Jessica 
Gröndahl, projektledare på Vidingehem. In-
flyttningen är planerad till våren 2021. Lä-
genheterna kommer att presenteras på Boplats 
Växjö några månader innan planerad inflytt-
ning. Därför är det viktigt att de som är in-
tresserade är kund där. De kunder med flest 
antal poäng kommer att tilldelas lägen het. 

Denna vår är inte lik vad vi vanligtvis är vana 
vid. Den rådande pandemin påverkar oss alla 
på olika sätt. Vi har att beakta och förhålla 
oss till vissa regelverk. Möten, olika typer av 
samverkan och många aktiviteter ligger på is. 

Lammhultsdagen kommer liksom många 
andra aktiviteter inte att genomföras. Vi kan 
ändå skatta oss lyckliga att vi bor där vi gör. 
Naturen finns som ett välgörande element 
inpå knuten, vilket inte är alla förunnat. 

I detta nummer av Allehanda finns flera 
inslag om hur pandemin påverkar och hur 
olika föreningar och organisationer valt att 
tackla situationen.

Jag vill också påminna er alla om att årets 
Lammhultsbo kommer koras på Julmarknaden 
som kommer äga rum den 28 november. 
Årets Lammhultsbo kan nomineras fram till 
den 31 oktober. Kriterierna för nominering är:
■ Inga styrelsemedlemmar i Lamm hults 
Samhällsförening kan nomineras.
■ Personen/personerna ska vid tillfället för 
nomineringen vara Lammhultsbo. 
■ Företagare med inriktning och mål som 
utvecklat/utvecklar alternativt gynnat/
gynnar Lammhult som ort. 
■ Enskilda personer i en organisation/
förening som över tid gjort en större insats 
som gynnat/gynnar Lammhult som ort.

■ Enskilda personer utan tillhörighet i 
någon organisation eller förening som gör en 
betydande insats i Lammhult.

Styrelsen för Lammhults Samhällsfören-
ing förbehåller sig rätten att rösta fram årets 
Lammhultsbo med utgångspunkt från de 
som nominerats.

Avslutningsvis önskar jag er alla en skön och 
välgörande sommar. Var rädda om varandra 
och ta väl hand om er. ■

Ordföranden har ordet   ANNIKA HALLQUIST

Enlightened Soundscapes

Lily - ljuddämpande lampa som
också bidrar till visuellt lugn.

Abstracta_88,5X80_1-2019.indd   1 2019-02-19   10:11

Den av många efterlängtade hundrastgården är på plats och noga utvärderad av redaktionshunden.
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Med lyhördhet och respekt  
vill vi ge goda råd till att  

ordna allt det praktiska runt  
en begravning som ger ett ljust  

minne inför framtiden.

Centrumgat. 2 • Lammhult • 0472 - 26 05 25
www.e-nilssons.se

Inred utelivet.
Välkommen in och se vår stora utemöbelutställning
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Välkommen till oss!
www.salongpåhörnet.se
Telefon 0472/26 06 10

BERG
VECKAN

LÄS MER PÅ 
WWW.BERG-
SOCKEN.SE

ÄR INSTÄLLD!

Kom in och välj bland våra nya, fina och 
super kvalitativa utetyger. De tål att både ses och användas. 
Du får också 25 % rabatt, på alla utetyger. Gäller t o m sista juni.

Vi visar också gärna vårt hantverk. Välkommen in! 

Öppettider: Onsdag till fredag 11–17, 
Söndag 11–16. Övriga tider efter överenskommelse

0382 – 20813  poppinsmobelklinik.se
Köpmannagatan 1, ”Gamla Konsum”.



5

Många av företagen i Lamm-
hultsbygden har drabbats av följ-
derna av pandemin. Några lite, 
några mer, några har inte drab-
bats alls. Jag har pratat med före-
trädare för några företag, här föl-
jer deras kommentarer.

ACKURAT, FREDRIK FAGERBERG: 

■ Försäljningen har minskat med 
cirka 25 % senaste sex veckorna. 
Det är mycket för att vara Acku-
rat, i normala fall vid en lågkon-
junktur brukar vi klara oss betyd-
ligt bättre. Framför allt påverkas 
vi av att vår export till Europas 
möbel- och inredningsindustri är 
betydligt lägre.

I Sverige rullar en del industri 
på ganska bra, men försäljningen i 
Sverige har ändå minskat med cir-
ka 10 %. Antalet produktions-
timmar har därför minskat dras-
tiskt, vi anpassar oss nu till den 
nya nivån, vilket inte är hel enkelt.

Vi har avslutat anställningen 
för två visstidsanställda, och sagt 
upp avtalet med en inhyrd perso-
nal som jobbade deltid. Vi har 
också permitterat i stort sett all 
personal med 20 %.

Tror att det som händer nu 
kommer att påverka möbel och 
inredningsindustrin under lång 
tid framöver. På sikt tror jag dock 
att vi kommer att gå stärkta ur det 
här och jag hoppas att vi om någ-
ra år kan gå vidare med de bygg-
planer som vi hade innan krisen 
slog till, och att vi då kommer att 
bli en större arbetsgivare än vad vi 
är i dag.

ELLO I LAMMHULT,  

ANN SOFIE WINGREN: 

■ Ello i Lammhult är inte påver-
kade av krisen i någon större ut-
sträckning. Livsmedelsproduktio-
nen är en prioriterad verk samhet. 
Det vi har sett är att försäljning-
en mot storhushåll minska en del, 
men det verkar nu som det börjar 
återhämta sig igen.

LJUNGSÅSA AB, BENGT ANDERSSON: 

■ Orderingången är cirka 50 % av 
normalt. Vi har sagt upp fyra an-
ställda, varav tre visstidsanställda. 

Från vecka 19 korttidspermitterar 
vi, vilket innebär 3-dagars vecka.

CLEMONDO, SARA KANSTEDT: 

■ Då vi säljer desinfektionsmedel 
så har efterfrågan ökat enormt. 
Fabriken i Helsingborg har sedan 
några veckor gått upp i treskift. 
Vi kommer i maj att installera en 
ny fyllnadslinje.

För tillfället prioriteras sjuk-
vården och alla leveranser av des-
infektionsmedel går dit i dags-
läget. Vi hoppas dock komma 
ifatt så att våra produkter kan 
släppas även till övriga kunder då 
behovet är stort.

Nya avtal har skrivits för att 
säkra tillgången till etanol. Vi har 
exempelvis skrivit avtal med 
Abso lut Company som nu levere-
rar etanol till vår Helsingborgs-
fabrik.

Alla tjänstemän har jobbat 
hem ifrån sedan sex veckor, och 
alla möten sköts via Teams. Alla 
anställda ställer upp till 100 % 
och ger verkligen allt och lite till i 
denna extremt intensiva period.

MOTORBOLAGET LAMMHULT AB, 

GÖRAN JOHANSSON: 

■ Vi har jobb i verkstaden i stort 
sett som vanligt, men under nå-
gon vecka i mars månad sjönk 
kundtillströmningen kraftigt för 
att sedan snabbt gå tillbaka till 
normalt. 

Det var några kommentarer från 
näringslivet. Jag har förstått att 
flera av de stora arbetsgivarna i 
Lammhult har infört kort tids-
permittering med två- eller tre-
dagarsvecka.

Kom ihåg att denna text 
skrevs under vecka 19. Mycket 
har väl hänt sedan dess, förhopp-
ningsvis förändringar till det 
bättre! ■

Coronavirusets påverkan på Lammhults Näringsliv:

Försiktighet och kurage
TEXT MIKAEL AVERSKOG

DET ÄR MYCKET som har fått stry-
ka på foten, men majoriteten av 
eleverna är nöjda med att de får 
gå till skolan och att vi inte har 
distansundervisning. Man värde-
rar kanske skolan lite mer nu, när 
man märker att man inte kan ta 
den för självklar.

Vi för ständigt diskussioner med 
elever kring handhygien och att 
hålla avstånd i olika situationer. 
Vi pratar också om att man inte 
får ha några förkylningssymtom 
om man går till skolan, utan att 
man måste vara helt frisk.

Eftersom matsalen är trång 
har vi öppnat upp idrottssalen 
som ligger vägg i vägg och hälf-
ten av eleverna äter nu sin mat där 
inne för att kunna hålla avstånd.

Skolavslutningen kommer att 
vara annorlunda i år. Eleverna 
kommer att ha avslutning klassvis 
i de vanliga lektionssalarna, så 
ingen avslutning i kyrkan. Inga 
vårdnadshavare kommer heller att 
delta i avslutningsceremonin i år.

Niornas revy kommer att visas 
för en klass i taget och vi kommer 
att filma revyn, så den kommer 
att visas digitalt för vårdnads-
havare.

Den årliga Lisebergsresan på 
skolavslutningsdagen för elever-
na på högstadiet år också inställd.

Hör gärna av dig till skolan om 
du vill veta mer om något. Tele-
fonnummer till expeditionen är 
0472 - 26 83 02. ■

■ Stanna hemma även om du 
bara känner dig lite förkyld.
■ Tvätta händerna ofta med tvål 
och vatten i minst 20 sekunder.
■ Håll avstånd till andra både 
inomhus och utomhus.
■ Håll avstånd till andra på 
bussen, tåget och andra 
allmänna färdmedel.
■ Undvik större sociala 
samman hang som fester, 
begravningar, dop, kalas eller 
bröllop.

■ Håll avstånd till andra på 
idrottsplatser, badhus och gym 
och undvik att byta om i 
allmänna omklädningsrum.
■ Res inte i rusningstid om du 
kan undvika det.
■ Avstå från onödiga resor.
■ Är du 70 år eller äldre är det 
extra viktigt att du begränsar 
dina sociala kontakter och 
undviker platser där människor 
samlas.
WWW.FOLKHALSOMYNDIGHETEN.SE

I skolan håller vi öppet, 
nästan som vanligt.
TEXT OLOF WESTESON, REKTOR

Tillsammans 
kan vi bromsa smittan:

Handla 
med  
omtanke
Vill du ha lokala butiker 
imorgon? 

Det är nu extra viktigt att hand-
la med omtanke. Köp ute-
möblerna, presenterna eller den 
nya soffan hos Svenssons, Nils-
sons eller Norr gavel, köp helg-
blomman på Lammhults 
blomster handel, köp isterban-

den och maten på Ica, ta en stay-
 cation, så kallad hemma-
semester på Asa Herrgård, ät 
lunchen eller hämta pizzan hos 
någon av fiken eller restau-
rangerna. Ja ni hänger med, det 
här var bara några exempel. 
Tillsammans kan vi stötta 
Lamm hults Näringsliv och se 
till att vi har ett levande sam-
hälle även efter krisen! 

En vänlig önskan från före tagen 
i Lammhults Näringsliv ■

Badet öppnar
Lördag 13 juni kl. 10 slår Lamm-
hultsbadet upp portarna! Med 
tanke på omständigheterna håll 
extra koll på kommunens och 
OKV:s hem- och Facebooksidor. ■
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Välkommen  
till oss på  

Örnvägen 6

Sandra Salongen
&

Fotvårdskliniken 
Lisa 

Sandra 
0472 – 261556 

Lisa
070 – 5628552 

LisaSandra_88,5X65_1_2019.indd   1 2019-02-22   11:13

Bokföring – Bokslut – Årsredovisning – Deklaration

Välkommen till oss!
Carina, Eva, Monica

www.redovisningilammhult.se
0472-260440

Härligt uteliv!

PML BYGG i Lammhult AB erbjuder tjänster som 
tak byten, tillbyggnader, renoveringar, fönster byten, 
köks monteringar och nybyggnationer med mera. 
Passa på att utnyttja rotavdraget! 
Välkommen att kontakta Peter Molin på 
0722 – 14 36 06.
Jag har mer än 25 års erfarenhet inom branschen, yrkesbevis, 
F-skatt sedel och är utbildad bygg arbetsmiljösamordnare.

peter@pmlbygg.se   www.pmlbygg.se

fastigheter
CENTRUM

Stoftavskiljning
för träindustri

Verkstad och
byggplåtslageri

nikolaussons.se



7



8

Under ett antal nummer har jag 
kortfattat försökt spegla köp-
männen och historien runt de bu-
tiker som idag finns i Lammhult 
med undantag för möbelbutiker-
na. Turen har nu kommit till 
Frendo men för att förstå histori-
en när det gäller Macken i Lamm-
hult måste jag gå tillbaka i histo-
rien. I Berg fanns sedan 1953 en 
Caltexmack som drevs av Roland 
Johansson. 1965 byggdes en 
Caltexmack i Lammhult, där 
Preem nu ligger. När den nya 
macken var klar blev det naturligt 
att den också skulle drivas av Ro-
land Johansson. Något senare 
byttes Caltex namn till Texaco.

Roland Johansson hade tre söner, 
Rolf, Tommy och Per. Rolf och 
Tommy bistod sin far i arbetet på 
macken under tiden som Per stod 
på tillväxt. När Per avslutat sin 
militärtjänstgöring 1973 kom även 
han in i verksamheten och brö-
derna övertog bensinstationen. 

I den lilla butiken som tillhörde 
stationen var utbudet av varor litet 
jämfört med dagens oerhörda ut-
bud. Som mest såldes lite olja och 
tändstift. Däremot var servicen på 
topp. Ingenting var automatiserat 
och alla fick hjälp med tankning. 

Bilrutor putsades och lufttrycket i 
däcken kontrollerades tjänstvil-
ligt av personalen på macken. Till 
bensinstationen hörde också en 
bilverkstad. Det var den vi levde 
på, säger Per. Verkstan sköttes av 
Tommy och Rolf som renoverade 
och lagade bilar dagarna i ända 
medan Per ansvarade för butiken. 
Så småningom utökades sorti-
mentet med lite chokladbitar och 
tobak. Chokladbitarna gick bra 
minns Per när vi samspråkar om 
hur det var förr. 

Åren gick, bröderna kämpade 
på, bildade familj och fick barn. 
Ett av barnbarnen, Stefan, börja-
de tidigt i verksamheten och kom 
att ingå som delägare efter sin fars 
bortgång. I mitten av 90-talet 
blev Texaco Preem.  

2010 tog en ny period sin början 
för familjerna Johansson. Statoil-
macken förvärvades och den 28 
februari 2010 stängdes Preem-
macken. Rolf slutade, alla maski-
ner plockades bort, butiken och 
verkstan revs. Macken gjordes om 
till en automatstation. 

»Idag är de våra konkurrenter« 
säger Per som också minns till-
baka.

»Att vi bara klarade detta, så 
mycket arbete och så mycket nytt 

att hantera. Under tiden som gått 
sen köpet har Statoil bytt namn 
till Circle K och nu Ingo men 
ägaren är den samma nämligen 
Circle K.«

Per berättar vidare. 
»Vi har gjort något som kallas 

för Butikslyftet. Allt är nytt, om-
gjort och moderniserat. Vissa sa-
ker har vi att förhålla oss till. 
Butik sinredningen ska till exem-
pel vara lika i alla butiker, varor 
och utbud placeras på ett visst 
sätt. Ett grundsortiment ska fin-
nas, sen kan vi komplettera. Allt 

Från Caltex i Berg till Frendo i Lammhult 
TEXT ANNIKA HALLQUIST, FOTO LAMMHULTS FOTOKLUBB SAMT PRIVATA BILDER.

Från vänster Bo Karlsson, Harry Nilsson och Gösta Ek vid Texaco-macken i Berg. Ovan till höger Texaco-macken i Lammhult.

Caltex-macken i Berg, som den ser ut idag.

Gunnar Olofsson och Bengt Persson med en blank Opel Kapitän utanför 
dåvarande Caltex-macken i Lammhult där Preem ligger idag.
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för att locka kunder! En jättefin 
kaffehörna med ett urval vad oli-
ka kaffealternativ av hög kvalitet, 
allt från kaffe Americano, Es-
presso till Kaffe Latte, för att 
nämna några, finns idag i butiken. 
Vi är också kända för vår mjuk-
glass som mer än väl kan av njutas 

tillsammans med en kopp kaffe. 
När det gäller bensinpumparna 
och det som ligger under jord hål-
ler vi samma standard som vid en 
nybyggnation. I framtiden kom-
mer ytterligare en föränd ring i 
butiken, den för ändringen går 
under namnet Butikslyftet 2.0.

Det är helt omöjligt att leva på 
bensin och en verkstad som vi 
gjorde förr. Bilarna är annorlunda 
idag, olja och avgassystem byts 
sällan jämfört med tidigare. Verk-
stan är uthyrd till Göran Johans-
son som driver sin egen firma. 

Vi måste och har många olika 
ben att stå på, bensinen är ett och 
butiken ett annat. Därutöver har 
vi däckverkstan som ger bra med 
arbete under vår och höst, släp- 

och tältuthyrning med tillhöran-
de bord och stolar och en modern 
tvätthall, som erbjuder olika 
tvätt program. Testa gärna den 
oslagbara diamanttvätten som 
även polerar bilen.« 

Spel är en annan del av verk-
samheten och ni som minns 
kommer nog ihåg att Pers son 
Joakim i samband med köpet av 
Statoil la ner spelbutiken i cen-
trum för att införliva den i verk-
samheten på Frendo. 

Per fortsätter:
»Paket hanteringen är en om-

fattande del av verksamheten, 
som delvis fanns sen tidigare, 
men vi tog med oss DHL och 
Schenker från Preem. Nu senast 
har även Bring tillkommit. Spelet 
minskar, många använder sin te-
lefon dag men den stora ökningen 
är all paket hantering. Möjligen 
beror det på Corona-krisen, men 
säkerligen är det en ihållande 
trend. Allt fler handlar på nätet.«

I butiken finns idag Stefan, Joa-
cim, Per och Rickard. Kusinerna 
Stefan och Joacim kompletterar 
varandra säger Per, som också be-
rättar att han håller på att »fasa ut« 
men än känner han sig inte mogen 
att lägga av helt. Kvällar och hel-
ger kompletteras arbetsstyrkan 
med ett antal timanställda. 

»Ibland är vi tre generationer i 
butiken« säger Per, inte så lite 
stolt. 

»Trotjänaren är Rickard, vår 
allt i allo. Rickard är den som all-
tid är snabbast ut för att hjälpa 
våra kunder med att kolla luft i 
däcken eller koppla släp«. 

Ytterligare en nisch finns i bu-
tiken, Stefans specialområde. 
Han utför diverse mobilrepara-
tioner som till exempel byte av 
skärmglas och batterier. En bra 
service, uppskattad av många.

Per ser positivt på framtiden, det 
är bara att kämpa på och följa med 
i svängningarna. 

»Vi är beroende av vägen och 
att invånarna i Lamm hult gynnar 
orten för alla köpmäns överlev-
nad. Just nu märker vi en minsk-
ning i trafiken, säkerligen en ef-
fekt av Corona. Men vi ska nog 
klara oss, det finns ju många 
branscher som drabbats värre.«

Per framhåller också att även 
om mycket är automatiserats 
hjälper de gärna kunderna med 
tankning och luftkontroll om så 
behövs.

»Den allra senaste nyheten är 
att vi nu öppnar klockan 06.00 på 
vardagarna, något vi märkt att 
Lammhultsborna uppskattar. Vi 
tillverkar nu våra egna goda mack-
or, frallor och baguetter. Det går 
över förväntan, så det hoppas vi 
kunna utveckla mer i framtiden. 
Men visst kan framtiden te sig 
oviss, man vet aldrig vad som hän-
der – kanske kan det dyka upp nå-
got som ytterligare kan vara ett 
komplement till vår verksamhet. 
Vi som många andra håller alla 
dörrar öppna. Viktigt för oss är att 
det vi gör ska gagna Lammhults-
borna. Det har gått 10 år sen vi tog 
över och vi planerade för ett 10-års-
jubileum men något kom emellan. 
Vi tar det när vardagen återgår till 
det normala igen«, avslutar Per.       ■

Från Caltex i Berg till Frendo i Lammhult 
TEXT ANNIKA HALLQUIST, FOTO LAMMHULTS FOTOKLUBB SAMT PRIVATA BILDER.

Från vänster Bo Karlsson, Harry Nilsson och Gösta Ek vid Texaco-macken i Berg. Ovan till höger Texaco-macken i Lammhult.

Från vänster Stefan Johansson, Joacim Johansson, Rickard Brentel och Per 
Johansson.
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Lammhults Trendgym har under 
vårterminen 2020 fått ställa om 
och tänka nytt på grund av 
Covid-19.

I början av mars sågs en ökning 
av smitta i Sverige och vi började 
så smått tänka distans på våra då 
fulla pass, vi uppmanade våra 
medlemmar i gymmet att stanna 
hemma vid förkylningssymtom 
och vara extra noga med rengö-
ring av redskap. Grupp tränings-
passen fortsatte som tidigare.

Eftersom folkhälsomyndig-
heten uppmanade till att man 
skulle fortsätta träna och idrotta 
för att stärka sitt immunförsvar 
såg vi det som viktigt att fortsätta 
med våra pass.  

I början av april fick vi rekommen-
dation ifrån folkhälsomyndighe-
ten och riksidrottsförbundet att 
flytta ut verksamheten. Hur skulle 
vi lösa detta rent praktiskt med 
redskap och vädret? Vi beslutade 
oss då för att ställa om och fortsät-
ta inspirera de som vill träna. De 
pass som vi kunde ha utomhus i ti-
digt vårväder flyttade vi till sta-
tionsparken nere i centrum. Där 
har vi kört ungdomscirkel, cirkel-
träning, linedance, tabata och 
styrka flera dagar i veckan. Spin-
ningen ställde om och kör sina 
pass utanför gymmet på Värna-
movägen vilket har varit mycket 
uppskattat. De lite lugnare passen 
som yoga och core kör vi digitalt.

I samband med att vi flyttade 
ut öppnade vi upp passen för all-
mänheten. Detta för att vi kände 
att det var viktigt i dessa tider att 
alla kan få möjlighet att träna, 
men även att få ha en aktivitet att 
gå till, få känna gemenskap, trots 
social distansering.

Gymmet har varit öppet som 
vanligt, där uppmanar vi till att 
det är viktigt att man håller dis-
tans och är noga med att rengöra 
redskap som man använder och 
duschar hemma.

Vecka 18 avslutar terminen 
men vi fortsätter att köra pass re-
gelbundet i stationsparken och 
digitalt under maj månad och 
förhoppningsvis under somma-
ren. Vi hoppas även på att kunna 
köra vattengympa på Hälso-
arenan. Håll utkik på vår face-
book sida eller på www.trend-
gym.se för mer information.

Till hösten hoppas vi att det är 
lite mer som vanligt och att vi 
kan köra våra pass i våra lokaler 
på Värnamovägen. Men om så 
inte är fallet kommer vi på något 
sätt köra pass ändå. Hösttermi-
nen brukar dra igång slutet av au-
gusti, början av september så håll 
er uppdaterade.

Styrelse och instruktörer på 
Lamm hults Trendgym är så 
tacksamma att vi kan fortsätta in-
spirera och få träna tillsammans 
trots allt som händer runt oss!

 ■

Frisk och stark 
på lokal mark

Jägarvila under ett träningspass i Stationsparken.
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Tävlingsledningen tillsammans med 
styrelsen i OK Norrvirdarna (OKN) 
har kommit fram till att ställa in 
löpartävlingen på nationaldagen i 
Lammhult till följd av Covid-19.

Vi hoppas nu att kunna satsa på 2021. Trail-
run i Lammhult som alltid har arrangerats på 
Nationaldagen har gjort sig ett namn i löpar-
kretsar för sin utmanade terräng, sitt fina ar-
rangemang och prisbord. Många ser fram 
emot loppet som kom till för åtta år sedan i 
samband med en löpträning där John, Robert 
och Magnus gemensamt kom fram till att 
skapa ett lopp, olikt många andra.

Valet föll på terrängen runt Hembygdspar-
ken och Lejonbacken. Terrängen skulle erbju-
da ett lopp som skulle skapa rubriker för sin 
tuffa terräng! Löpare har kommit från många 
delar av Sverige. Många starka lokala OKN:are 
har genom åren visat fina resultat. Namnet 
Möbelriket Trailrun valdes för att kunna kny-
ta ihop namn mellan lokala företag och idrott.

Förra året arrangerade OKN utöver Trail-
run också Lammhult 2-timmars, då drygt 40 
personer kom till start för att göra upp på 
Lamm hults fina elljusspår. I slutet av augusti 
gick Björnösprinten av stapeln, ett sprintlopp 
på distanser mellan 800 och 2 400 m, vilket 
blev väldigt populärt. Årligen arrangerar OKN 
regelbundet orienteringstävlingar som drar 
ett stort antal deltagare. Trots att vi tvingas 

ställa in Trail -
run så bedriver 
vi fortsatt löpträ-
ning på tisdagar. 
Cirka 30 deltagare bru-
kar möta upp, både yngre, äldre, oerfarna och 
erfarna. Just nu har vi tre olika grupper, vux-
na, barn och ungdomar. Kom och testa ni är 
alla hjärtligt välkomna! På onsdagar bedrivs 
orienteringsträning, som blivit mycket popu-
lär även i yngre åldrar vilket är så himla skoj!

Pirriga sekunder innan starten på Lammhult 
2-timmars.

I nuläget har OKN totalt runt 250 medlem-
mar. Förutom löpning och orientering sköter 
vi skidspåren när tillfälle ges på vintern och 
på sommaren sköter vi driften av badet. 
Hälso arenan är vår klubbstuga och utgångs-
punkt för våra träningar. ■

Årets Trailrun inställt 
– men all träning fortsätter.

TEXT & FOTO ROBERT KARLSSON, OK NORRVIRDARNA 

Som vanligt
men ändå så annorlunda.

TEXT ANNA HÅKANSSON  FOTO ADOBE STOCK

IGÅR KOM SÄDESÄRLAN till Långsryd så som 
den gör varje vår. Gässen har fått ungar och 
idag på morgonen såg jag dem simma över 
dammen. I ladugården finns det nu 50 lamm 
som dansar runt i halmen när tackorna lugnt 
står och äter hö, och ovanför dem kvittrar 
ladu svalorna. Det är precis som det brukar 
vara denna tiden på året och ändå så annor-
lunda i år. Ute i hela världen pågår det ett krig 
mot ett osynligt virus. Det skrämmer och 
ställer till det alldeles förfärligt. Vi ska inte 
vara nära varandra fysiskt. Jag arbetar hemi-
från som många andra. Tack vare att Asa nu 
har bredband går detta förträffligt bra. Gäster 
från Tyskland och andra länder som bokat 
boende i vår gäststuga i sommar hör av sig 
och tror inte de kan komma. Men allt fler 
svenskar hör av sig och undrar om de kan 
komma i sommar! Så jag tror vi kommer ha 
gäster i vår stuga även denna sommar. Just nu 
har vi arbetare som sätter upp baracker i sko-
lan hos oss i två veckor. Tänk att mitt i denna 
kris ska Lammhult få en ny skola. Äntligen 
och så roligt. Gårdsbutiken här i Långsryd 
har vi hållit stängd men nu öppnar vi upp 
igen. Jämna söndagar är det öppet mellan 
klockan 12-17. Jag tänker att det går att hålla 
avstånd här ute i skogen. Är det många inne i 
butiken kan man gå och titta på lammen eller 
vandra ner till sjön en  stund. Man kan ju ta 
med sig fikat dit ner. Nere vid Lången sim-
mar lommen så som den gör varje sommar, 
och längs vägen dit kommer blåklockor och 
prästkragar att blomma. Vi är så tacksamma 
att vi bor som vi gör och särskilt nu i dessa ti-
der. Vi som bor i och runt Lammhult lever 
nära naturen och den kommer blomma och 
grönska som den brukar. Jag tror det är där vi 
nu kan hämta styrka och kraft att härda ut i 
denna oroliga och ovissa tid. Det är som att 
fåglarna spelar högre än vanligt och våren tar 
lite extra tid på sig i år. Kanske för att vi ska 
hinna se och känna det fantastiska vi har runt 
omkring oss. Allt det som är som vanligt är i 
dessa tider det allra bästa. Låt oss ta oss ut i 
vårt närområde och njuta av den vackra natu-
ren vi har runt omkring oss i Lammhult.       ■

SOMMAREN 2020 blir speciell. Vi kommer tro-
ligen inte få resa utomlands. Vi måste hålla 
avstånd och undvika tätt packade badstränder 
och hotellmatsalar. I år får de flesta av oss ta 
en skön hemester.

För att hjälpa till med att hitta utflyktsmål 
fyller Lammhults Samhällsförening nya 
hem sidan Lammhult.info med alla utflykts-
tips vi kan hitta. Kanske kan också du som 
bott i trakten länge hitta något nytt att för-
gylla sommaren med?

Vi har förstås en baktanke. Vi hoppas få in 
bilder från hela Lammhultstrakten som kan 
användas på nya hemsidan. Vi behöver en 
bildbank att ösa ur när vi ska visa upp vår del 
av världen och locka ännu fler turister och an-
dra besökare. 

Bilderna ska skildra vår hembygd. Det kan 
vara en vacker vy, en gammal kvarndamm, en 
silversmed i arbete, en hage full av hästar, en 

korvkiosk i motljus. Det kan vara ditt bästa 
smultronställe eller en arbetsplats. Utsikten 
från ditt fönster. Huvudsaken är att det är en 
bild som visar något om livet här.

Detta är inte en tävling. Vi har inte råd 
med några priser. Allt arbete är ideellt. Nu 
hoppas vi att du som gillar att fotografera vill 
hjälpa till. Det finns nämligen mycket få bil-
der på nätet vi kan använda.

TVÅ VIKTIGA SAKER att veta innan du skickar 
in bilder:
■ Du ger Lammhults Samhällsförening RÄTT 

ATT ANVÄNDA DE BILDER du skickar in till 
mejladressen fotosommar@lammhult.info för 
att marknadsföra Lammhultstrakten.
■ Om bilden visar personer man kan känna 
igen ska den ÅTFÖLJAS AV EN FÖRSÄKRAN att 
du har tillstånd av de avbildade att använda 
bilden och att de vet att den kan komma att 
ingå i marknadsföringen av Lammhultstrak-
ten i alla kanaler.

Tack på förhand! Vi önskar oss alla en riktigt 
skön fotosommar med spännande utflykter.     ■

Fotosommar!
TEXT CHRIS JANGELÖV  
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Värendsgatan 25 i Lammhult | Följ oss på      och   @ButikMoreM
0472 – 260160, 070 – 609 85 83 | butikmorem@hotmail.com

Butik

Inredning för hem och trädgård.

Däck säljes,  
omläggning  

och balansering.

Välkommen till oss!
lammhultstaxi.se

0472 – 26 90 60

LAMMHULTSTAXI

Utför allt inom snickeri 
och platt sättning samt  
en del måleriarbeten.

Dan Tenggren
Långgatan 24 

363 44 Lammhult 
070  556 20 30

dan@tenggren.se

AC-service – Däck- och serviceverkstad
Vi släcker dina tvåor efter kontrollbesiktning
Jönköpingsvägen 14       Telefon 0472 – 26 07 03

Slit och släng?

Inte hos oss!
En riktig järnhandel ska 
kunna förse dig med allt 
du behöver för hus och 
hem, hobby och fritid. 
Vi vågar påstå att –
vi kan det!

Välkommen in och ställ 
oss till svars. Kan vi inte 
hjälpa dig med det du 
söker bjuder vi på kaffe.
Just det, vi reparerar det 
mesta också.

Lammhults Järnhandel
Öppettider: måndag-fredag 9-18, lördag 9-13 eller enligt ök. 

0472-26 07 45  Norra Fabriksgatan 11  
www.lammhultsjarnhandel.se
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LÅT MIG FÖRST påminna om bak-
grunden. Vi är osynliga i omvärl-
dens ögon. Googla »Lammhult« 
så ser du vad jag menar. Våra vik-
tigaste syften med hemsidan är:
■   Marknadsföring och synlig-
het. Vara »första träff« när man 
söker på »Lammhult«.
■   Vara informationsnav för 
Lamm hultstraktens invånare.

Detta ska åstadkommas utifrån 
dessa fyra utgångspunkter:
■   Lammhultstrakten är vi som 
lever här.
■   Bara vi kan säga vad Lamm-
hultstrakten är.
■   Vi har historierna och upple-
velserna. Bara vi kan berätta dem.
■   Vi vill visa upp vad vi har att 
erbjuda – natur, människor, verk-
samhet. Fest och vardag.

Lammhult.info är vår sida.Det 
är Lammhults Samhällsförening 
som äger och har ansvaret för hem-
sidan men den tillhör alla som lever 
här. Samhällsföreningens uppgift 
är stödja hela Lammhultstraktens 
utveckling utan att särskilt gynna 
någon. Exempelvis presenterar 
hemsidan alla butiker på samma 
sätt. Alla syns lika mycket med text 
och bild utan att behöva betala nå-
got. Vi visar stolt vad samhället 
Lamm hult har att bjuda. Vi länkar 
också till alla traktens gårdsbutiker 
och andra företag. Allt arbete med 
sidan sker ideell, det finns inga av-
lönade redaktörer, bara folk som 
har samma svårigheter att få tiden 
att räcka till som du.
Det finns ingen av oss som kän-
ner till allt som finns och händer i 

vårt område. Vi är beroende av att 
vi alla delar med oss av sådant vi 
känner till. Det är vi, var och en 
av oss, som är experterna. Därför 
är hemsidan uppbyggd så att man 
för det mesta ska kunna lägga in 
sina bidrag själv. 
■   På kartsidan kan man lägga in 
sina utflyktsmål, lokala caféer, 
loppisar och allt annat man 
tycker saknas.
■   Händelser som föredrag, dans, 
byamarknad lägger man in i 
kalendariet.
■   Länkar som saknas på länk -
sidan lägger man dit.

Mejla gärna tips om annat till  
redaktion@lammhult.info

Redaktionen består av några få 
ideellt arbetande personer. Deras 
uppgifter är att granska alla förslag 
som kommer in, till kartan, kalen-
dariet och länksamlingen. De tar 
hand om text- och bildbehandling. 
Behövs det där emot mer material 
eller att texten behöver arbetas om 
så får du tillbaks den. Det är bara 
du som känner till detaljerna i dina 
förslag.

Redaktionen sköter dessutom 
förstasidans spalter för mer aktu-
ellt material. Sidan ändras inte 
dagligen men ändå tillräckligt 
ofta för att den ska vara »levan-
de«. Och, naturligtvis, när det 
finns speciell info som behöver 
komma ut. Lammhults trakten 
kommer att skina som en sol på 
internet om vi alla hjälps åt att 
fylla den med det som saknas.     ■
Titta på sidan här: 
https://lammhult.info

Premiär för nya hemsidan
TEXT CHRIS JANGELÖV

Bergveckan ställs in i år
TEXT KERSTIN HAGBERG, BERG SOCKENRÅD

ARRANGÖRERNA FÖR BERGVECKAN 
har tillsammans tagit det sorgliga 
men nödvändiga beslutet att inte 
genomföra Bergveckan i år. Allt 
var planerat och klart, men under 
rådande omständigheter vill vi 
inte riskera ökad smittspridning. 
Det handlar om både besökares 
och medarbetares hälsa. Vi hopp-
as att alla vänner av Bergveckan 
har förståelse för detta och möter 
upp 2021 i stället. Vi tackar också 

våra annonsörer som var beredda 
att stötta oss. Vi hoppas ni är med 
oss även nästa år.

Men Berg stänger inte portar-
na! Hultaklint och Singoallas 
grotta är alltid värt ett besök. 
Flera av Bergveckans aktörer pla-
nerar mindre evenemang under 
sommaren, om det går att ge-
nomföra på ett tryggt sätt. Så håll 
utkik på www.bergsocken.se och 
sociala medier.  ■

SIGFRIDSLEDEN från Asa och 
halv vägs till Tolg sköts av Asa 
sockenråd på uppdrag från Växjö 
kommun. Årligen ser vi till att le-
den är tydligt utmärkt och röjd 
från nedfallna träd. Sockenrådet 
sköter också badplatsen i Asa.

Sigfridsleden är en vandrings-
led som börjar/slutar i Asa och 
passerar utanför Växjö. Den slu-
tar vid sjön Rottnen några mil 
sydöst om Växjö och där ansluter 
Utvandrarleden. Ledsträckning-
en är cirka 88 km lång med en 14 
km lång markerad anslutning via 
smalspåret till Evedal och Dom-
kyrkan i Växjö. Sigfridsleden är 
en del i nätverket av vandrings-
leder genom Småland och utgör 
historiskt sett också en liten del 
av de pilgrimsleder som sträcker 
sig hela vägen från Spanien till 
Nidarosdomen i Trondheim. Sig-
fridsleden börjar/slutar vid Asa 
Herrgård och norrut kan man 
vandra vidare på Höglandsleden. 

Höglandsleden gör en sväng förbi 
Asa Vandrarhem för att fortsätta 
mot Ramkvilla. Så det finns fler 
leder att utforska och trevliga 
ställen att besöka. 

På Sigfridsleden och den sträcka 
vi sköter kan vi lova dig vacker 
natur när du vandrar vid Asasjöns 
sida och passerar Långa näset på 
väg söderut mot Tolg.  ■

Testa gå vandringsled
TEXT STEFAN CARLSSON, ASA SOCKENRÅD

Sigfridsleden är väl skyltad.
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Förra årets Asadag och national-
dagsfirande började vid Asa herr-
gård med flagghissning och na-
tionalsång med kören Damernas.

Ångaren Thor kom och anlade 
vid bryggan. Besökare kunde åka 
med en tur på Asasjön med guid-
ning av Stefan Bergkvist som be-
rättade om Asa herrgårds historia. 
Vid Asa forskningsstation, SLU, be-
rättade man om och visade fällor 
för barkborrar, en skalbagge  som 
är ett gissel för skogsbrukare. 

Den som ville uppleva ett skogs-
bad med yoga hade möjlighet till 
det i Asas vackra natur. Det var 
även försäljning av blommor, 
frukt och grönt som blev väldigt 
uppskattat i det vackra vädret. 
Luftgevärsskytte fanns också att 
prova på.

På kyrksidan fanns det fika 
och vackra välarbetade hantverk i 
Duvekvarn samt underhållning.

Hembygdparken hade utställ-
ningar, lekhörna för barn, lotteri-
er och gofika. Höjdpunkten blev 
invigning av den gamla lyfte-
stenen, följt av musik under-
hållning av Agne och Jenny.

Klockan 18 blev det konsert 
med John Martin Bengtsson i en 
välfylld kyrka och kvällen avsluta-
des med grillkväll på Asa herrgård.

Inför 2020 hade vi många bra 
idéer till program men efter allt 
som hänt i världen detta år har vi 
bestämt att nästa Asadag blir 
2021. Det blir då vårt sjunde na-
tionaldagsfirande och då ska vi i 
Asa sockenråd, kyrkan och i för-
eningarna ordna en Asabra dag.
 ■

Asadagen 2019
TEXT CARINA HÄRLIN, ASA SOCKENRÅD

En raritet på besök i Hembygdsgården.
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EN AV LIONS TRADITIONER för att 
skapa trivsel i samhället, samti-
digt som det genererar pengar till 
Lions hjälpverksamhet, är att in-
för påsken sälja påskbjörkar till af-
färer, företag med flera. Vi kan se 
dessa björkar på olika platser i 
samhället oftast vid entréerna. 
De utgör ett trevligt inslag i sam-
hället under påsktiden. I år till-
verkades omkring 100 påskbjör-
kar som såldes i Lammhult, 
Rörvik, Moheda och Rydaholm. 
Påskbjörkarna färdigställdes un-
der några eftermiddagar i slutet av 
mars av Lions medlemmar. Efter 
att under några år använt färgat 
pappersband har vi nu återgått till 
fjädrar, då leverantören av fjädrar-
na försäkrat att de tagits fram på 
ett sådant sätt att det inte förorsa-
kat något lidande för några fåglar. 
SEDAN MÅNGA ÅR TILLBAKA har 
Lions ordnat med en trivselaktivi-
tet på valborgsmässoafton för bo-
ende och personal på Lammen-
gatan. Vårtalare har bjudits in som 
hållit ett tal till våren och en lokal 

kör har sjungit vårsånger. Därefter 
har alla bjudits på kaffe och tårta. 
Lionsmedlemmar har varit med 
och hjälpt till arrangemanget. 
Detta har varit mycket uppskattat. 
Coronainfluensan satte stopp för 
det vanliga arrangemanget i år, 
det fick bli valborgsmässo firande 
utan vårtalare och kör. Däremot 
kunde Lions ordna så att de boen-
de och personalen bjöds på kaffe, 
tårta och blommor som lämnades 
över till personalen. ■

Nyheter från Lions Club

Fanney Hauksdottir som är enhets chef på Lammen-
gatan tar emot en vagn med allt som behövs för en 
trevlig kaffestund på valborgsmässoafton. 

Några glada lions efter ett väl utfört arbete.

HERMANSSONS RÖR

Stefan Hermansson 
070-557 41 76

hermanssonsror@gmail.com
VILL DU ANNONSERA I LAMMHULTS ALLEHANDA? Kontakta Annika på adressen annika.hallquist@telia.com




	Lammhults_Allehanda_2020_2
	Lammhults Allehanda 2 2020 mittuppslaget
	Lammhults_Allehanda_2020_2 del 2

